
Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik 

kształcenia na odległość 
obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie 

 

1. W nauczaniu zdalnym wykorzystywane są zróżnicowane metody i techniki pracy, 

m.in. lekcje online, zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na 

platformie edukacyjnej Microsoft Teams oraz na stronie internetowej szkoły, 

programy telewizyjne i audycje radiowe. 

2. Nauczyciele mogą wykorzystać zróżnicowane technologie informacyjno-

komunikacyjne do realizacji zajęć zdalnych, m. in. komputery stacjonarne i 

urządzenia przenośne (laptopy, tablety, smartfony) ze stosownym 

oprogramowaniem, aplikacjami i podręcznikami dostępnymi online i offline, wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, tablice interaktywne itd.), dziennik 

elektroniczny, pakiet Microsoft Office 365. 

3. Warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych: 

- uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do platformy Microsoft 

Teams, 

- nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

- nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

- należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

- gdy uczeń doświadcza cyberprzemocy lub jest jej świadkiem, powinien 

poinformować rodzica i wychowawcę klasy lub pedagoga; pracownik szkoły udziela 

pomocy podejmując działania zmierzające do rozwiązania problemu, 

- planując konkretne zajęcia nauczyciel powinien uwzględniać łączenie przemienne 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

4. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując ZO (zdalna 

obecność) / ZN (zdalna nieobecność) w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa statut szkoły. Nieobecność ucznia 

na lekcji online oraz nieobecności spowodowane chwilowymi problemami z 

dostępem do internetu lub problemami technicznymi usprawiedliwia rodzic. 

5. Udział w lekcjach online prowadzonych przez nauczyciela na platformie Microsoft 

Teams jest obowiązkowy dla uczniów klas I-VIII. Jeśli uczeń nie ma możliwości 

dostępu do aplikacji Microsoft Teams za pomocą swojego komputera lub telefonu, 

fakt ten należy zgłosić wychowawcy klasy, celem ustalenia warunków wypożyczenia 

sprzętu ze szkoły. Nauczyciel może prosić uczniów o włączenie kamerki podczas np. 

sprawdzania obecności lub odpowiedzi na pytanie. 


